
Fastighetsbeteckning:

Ny uppställning Fortsatt/förändrad verksamhet vid bef anläggning

Identifieringsuppgifter

Namn:

Utdelningsadress:

Telefon:

På platsen ska även bedrivas:

Ort:Utdelningsadress:

Kontaktperson:

Organisationsnummer:

Grus Sprängsten

ANMÄLAN
Krossanläggning

Produktionsuppgifter

Sid 1 (4)

Sökande

E-postadress (texta tydligt:

Postnummer:

Ort:

Telefon:

Täktverksamhet Asfalttillverkning

Postnummer:

Verksamheten kommer att bedrivas inom vattenskyddsområde. NejJa

Avstånd till närmaste vattentäkt/brunn: m mAvstånd till närmaste bostadsbebyggelse:

Arbetstider m m

Dag
Sommartid

Från kl - till kl
Vintertid

Från kl - till kl
Anmärkningar

Måndag - Fredag

Lördagar & helgdagsaftnar

Söndagar, helgdagar

ton/årBeräknad produktion: Planerad uppställningstid (from - tom): -

Driftperiod/år: Typ av krossmaterial:

-

-

-

-

-

-

Fastighetsbeteckning:

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon InternetE-postadress

bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

Telefax

Fullständig fakturaadress:

Eventuellt projekt- eller referensnummer:

Fakturaadress

N
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52
5

Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje



Bränsle och smörjmedel

Upplag

Typ, fabrikat

ANMÄLAN
Krossanläggning

Sid 2 (4)

Maskiner

Antal: Antal:Typ, fabrikat

Max lagervolym Lagringssätt

Stenmaterial (Beräknade
maximala lagervolymer).

m3

m3

m3

Kvalitet: Kvalitet:Volym: Volym:

m3

m3

m3/tim

m3

m3

m3

Dammbekämpning genom avsugning
(här anges vid vilka anläggningsdelar avsugning kommer att ske, t.ex finkross, sikt etc).

Anläggningsdel

Totalt:Totalt:

Avsugen luftvolym vid drift
Omräknat till N m3/tim

N m3 = m3 norm (00, 100 K Pa torr gas) 
m3/timme

Beräknad vattenåtgång:

Ja Nej

Antal dysor: Vattentryck:

m3

st

Luftvolymen behandlas i en och samma luftavskiljare:

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon InternetE-postadress

bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

Telefax

Dammbekämpning genom vattenbegjutning
Anläggningsdel
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Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje



Vid full produktion: Räknat som månadsmedelvärde över drifttiden:

Typ av av stoftavskiljare:

Filtermaterial (vid spärrfilter):

Fabrikat:

ANMÄLAN
Krossanläggning

Vattenförsörjning
Produktionsvatten (vid våtavskiljning eller vattenbegjutning)

Sid 3 (4)

Vattnet tas från:

Spärrfilterarea: Tryckfall:

Stoftavskiljare
(Uppgift lämnas endast för slutavskiljaren om avskiljning sker i steg).

Skorstenshöjd (m över anlägg-
ningsplan):m2 mm Vp m

mg/N m3

m3/tim

Hanteringssätt för det i stoftavskiljare avskilda materialet:

Behandlas i:

Lagras i: Öppet upplag

Slutet system Annat:

Annat:

Övriga dammbekämpande åtgärder, t.ex. vid upplag, planer och tillfartsvägar:

Bullerdämpande åtgärder vid krossning, siktning, borrning, sprängning o.d. (avser den yttre miljön)

Maskiner som är inbyggda (maskin, material i byggnaden):

Åtgärder till förhindrande av vattenförorening vid upplag av oljor o.d:

Kommunalt vattenverk Egen vattentäkt Sjövatten Mängd:

Övriga åtgärder avsedda att vidtas vid krossanläggningen

Borrmaskiner har ljuddämpare

Andra åtgärder

Avskärmande slänter, vallar eller dylikt finns meterHöjd:

Stofthalt i utgående gas:

mg/N m3

Används fler slutavskiljare lämnas uppgift om dessa på separat bilaga.

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon InternetE-postadress

bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

Telefax

Bifogas som bilaga nr:

*Bilaga
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Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje



ANMÄLAN
Krossanläggning

Sid 4 (4)

Övriga uppgifter

stycken.Antal bilagor som bifogas med anmälan:

Anmälan med bilagor inlämnas till: 
Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje
Besöksadress: Estunavägen 14, Norrtälje

Avgift 
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärenden enligt miljöbalken. Denna anmälan tidsdebiteras utifrån 
fastställd timtaxa. Taxa för tjänster inom miljöbalkens område finns på norrtalje.se/avgifter. Taxan kan även beställas via 
Kontaktcenter, telefon 0176-710 00.

Namnförtydligande:Datum och namnteckning:
Namnunderskrift

*Bilagor
De bilagor som ska bifogas med anmälan framgår i texten i blanketten.

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon InternetE-postadress

bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

Telefax

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679
Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens 
dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig nämnd 
om du vill veta mer.
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Box 808
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